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II I 
Proceduralistisch ee funderinge n van 

constitutionel ee rechtspraak : de theorieë n van 

Elyy en Haberma s 

11 Inleidin g 

Dee theorieën over constitutionele rechtspraak die in dit hoofdstuk uiteengezet 
worden,, zijn de proceduralistische theorieën van Ely en Habermas. Een belangri j-
kee bron van inspiratie voor deze theorieën is de beroemde 'Vierde Voetnoot' die 
rechterr Harlan Fiske Stone in 1938 in de uitspraak United States vs. Carotene 
ProductsProducts11 schreef. Stone gaf in deze voetnoot een nieuwe legitimering voor con-
stitutionelee rechtspraak. Constitutionele rechtspraak moest naar zijn mening een 
belangrijkee taak bij de bescherming van politieke rechten en de bescherming van 
minderhedenn krijgen. Stone schreef de uitspraak United States vs. Carotene 
ProductsProducts een jaar nadat het Supreme Court, onder druk van Roosevelts Court-
PackingPacking Plan,i9] zijn activistische houding ten aanzien van sociaal-economische 

1899 Deze voetnoot wordt wel de meest beroemde voetnoot in het constitutionele recht 
genoemd.. Lockhart 1996, p. 17. 

1900 304 U.S. 144 (1938). 
1911 Roosevelt ontwikkelde dit plan nadat het Supreme Court in 1935 en 1936 een aantal 

belangrijkee New Deal wetten ongrondwettig had verklaard. In het 'Court-Packing Plan' 
steldee Roosevelt voor om voor elk lid van het Supreme Court dat ouder was dan zeventig 
jaarr er een lid bij te benoemen. Het plan stuitte echter op teveel verzet en werd uiteindelijk 
niett door het Congres aangenomen. 
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wetgevingg had opgegeven. Deze ommekeer kwam tot stand in de zaak West Coast 
HotelHotel Co vs. Parrish. Het uitgangspunt van deze uitspraak was dat sociaal-
economischee wetten enkel nog op de meest terughoudende wijze mochten worden 
getoetst.. De enige grondwettelijke eis die na 1937 aan sociaal-economische wetten 
werdd gesteld, was dat zij op een rationele basis moesten berusten. 

Inn overeenstemming met dit nieuwe ui tgangspunt 4 werd in de zaak United 
StatesStates vs.Carolene Products een federale wet, waarin de handel in melksurrogaten 
werdd ingeperkt, in overeenstemming met de grondwet verklaard. In de voetnoot 
vierr van deze uitspraak gaf Stone echter tegelijkertijd aan dat hij een terughouden-
dee opstelling niet ten aanzien van alle wetgeving wenselijk achtte. In bepaalde ge-
vallenn zou een meer strikte constitutionele controle vereist zijn. Deze voetnoot, die 
uitt drie alinea's bestaat, luidt als volgt: 

11 There may be narrower scope for operation of the presumption of constitutionality 
whenn legislation appears on its face to be within a specific prohibition of the Constitu-
tion,, such as those of the first ten Amend ments, which are deemed equally specific when 
heldd to be embraced within the Fourteenth. 
Itt is unnecessary to consider now whether legislation which restricts those political 
processess which can ordinarily be expected to bring about repeal of undesirable 
legislation,, is to be subjected to more exacting judicial scrutiny under the general 
prohibitionss of the Fourteenth Amend ment than are most other types of legislation. 
Norr need we enquire whether similar considerations enter into the review of statutes 
directedd at particular religious, or national, or racial minorities; whether prejudice 
againstt discrete and insular minorities may be a special condition, which tends 
seriouslyy to curtail the operation of those political processes ordinarily to be relied 
uponn to protect minorities, and which may call for a correspondingly more searching 
judiciall  inquiry.'195 

Bijj  verschillende typen wetgeving moeten volgens Stone dus verschillende grada-
tiess van juridische controle worden onderscheiden. Terwijl hij in de uitspraak zelf 
eenn terughoudende toetsing van sociaal-economische wetgeving bepleit, maakt hij 
inn de voetnoot duidelijk dat de rechterlijke toetsing ten aanzien van wetgeving 
waarinn de specifieke bepalingen van de grondwet worden geschonden, zoals die 

Dezee activistische houding van het Supreme Court ten aanzien van sociaal-economische 
wetgevingg hangt samen met de substantiële interpretatie die het Supreme Court voor 
19377 aan de due process clause gaf. Hier wordt in §3 uitvoeriger op ingegaan. 
3000 U.S. 379(1937). 
'Regulatoryy legislation affecting ordinary commercial transactions is not to be pro-
nouncedd unconstitutional unless in the light of the facts made known or generally 
assumed,, it is of such a character as to preclude the assumption that it rests upon some 
rationall  basis within the knowledge and experience of legislators.' 304 U.S. 144, 152 
(1938). . 
3044 U.S. 144, 152 n.4 (1938). 
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vann de eerste Tien Amendementen, minder terughoudend moet zijn. Een nog 
strengeree vorm van constitutionele controle is volgens hem vereist ten aanzien 
vann wetten die een effectieve participatie in het politieke proces verhinderen. Het 
gaatt daarbij om wetten waarbij bepaalde politieke rechten zoals het kiesrecht, het 
stemrechtt en het recht op vrijheid van vereniging en vergadering in het geding 
zijn.. Met betrekking tot wetgeving waarin de belangen van 'identificeerbare en 
afzonderlijke'' minderheden worden getroffen, wordt door Stone de meest strikte 
vormm van constitutionele controle voorgesteld. De constitutionele rechter moet er 
volgenss hem op toezien dat de belangen van deze minderheden niet ten onrechte 
wordenn ingeperkt. Terwijl een strenge constitutionele controle van sociaal-econo-
mischee wetgeving door Stone dus wordt afgewezen, is een strikte vorm van consti-
tutionelee controle voor de gevallen die in de voetnoot worden beschreven volgens 
hemm wel gewenst. 

Stonee gaf met deze voetnoot uitdrukking aan zijn overtuiging dat politieke rech-
tenn een bijzondere constitutionele bescherming verdienen en dat constitutionele 
rechtspraakk een bijdrage aan de bescherming van minderheden moet leveren. 
Constitutionelee rechtspraak zou deze taak kunnen uitvoeren door wetgeving 
waarinn politieke rechten of de belangen van minderheden in het geding zijn, 
strikterr te controleren. Een aantal uitspraken die het Supreme Court in de jaren 
1953-19699 onder leiding van Chief Justice Earl Warren heeft genomen, kunnen 
alss realisaties van deze beginselen worden geïnterpreteerd. Het meest bekend is de 
uitspraakk inzake Brown vs. Board of Education uit 1954, waarin het beginsel van 
rassenscheidingg met de equal protection clause van het Veertiende Amendement in 
strijdd werd verklaard. 

Zowell  Ely als Habermas hebben een theorie over constitutionele rechtspraak 
geformuleerdd waarin de thema's die Stone in voetnoot vier aan de orde stelde, 
kunnenn worden teruggevonden. Beiden pleiten in hun theorie voor een bijzondere 
beschermingg van politieke rechten. Bovendien willen beiden met hun theorie een 
oplossingg bieden voor de spanningsverhouding die tussen het meerderheidsbegin-
sell  en de rechten van minderheden kan bestaan. Ely die voordat hij zijn weten-
schappelijkee carrière begon enige tijd als gerechtssecretaris bij Chief Justice 
Warrenn heeft gewerkt, is in zijn werk duidelijk door de rechtspraak van de Warren 
Courtt geïnspireerd. Deze rechtspraak vormt samen met voetnoot vier van Stone 
hethet uitgangspunt van Ely's proceduralistische theorie over constitutionele recht-
spraak.. Deze theorie heeft hij vooral in zijn werk Democracy and Distrust (1980) 
uiteengezet.. Habermas sluit zich in zijn werk Faktizitat und Geltung (1992) voor 
eenn groot deel bij Ely's visie aan. Deze visie wordt door Habermas echter discours-
theoretischh geherformuleerd. Zoals in dit hoofdstuk uiteengezet wordt, wijkt 
Habermas'' theorie daardoor in een aantal opzichten van die van Ely af. De over-
eenkomstt tussen beide theorieën is echter dat zowel in de theorie van Ely als in die 
vann Habermas een strikte scheiding tussen procedurele en materiële rechtskwes-
tiess wordt aangebracht. Op deze manier kan volgens Ely en Habermas worden 
voorkomenn dat de constitutionele rechter zijn bevoegdheden ten koste van die van 
dee wetgever uitbreidt. 
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Opp welke manier Ely en Habermas constitutionele rechtspraak interpreteren, 
wordtt in de volgende paragraaf uiteengezet. In paragraaf drie zal op hun procedu-
ralistischee begrip van recht worden ingegaan. In paragraaf vier worden het uti-
litaristischee democratiebegrip van Ely en het deliberatieve democratiebegrip van 
Habermass met elkaar vergeleken. Dat constitutionele rechtspraak volgens Ely en 
Habermass niet noodzakelijkerwijs een ondermijning van de democratie betekent, 
hangtt ook samen met de manier waarop zij de verhouding tussen rechten en de-
mocratiee begrijpen. In paragraaf vijf zal daarom worden nagegaan hoe deze relatie 
doorr Ely en Habermas wordt begrepen. In paragraaf zes worden de procedu-
ralistischee visies die Ely en Habermas op het constitutionele rechtsvindingsproces 
hebben,, uiteengezet. In de slotparagraaf worden ten slotte de voor- en nadelen van 
dezee proceduralistische theorieën besproken. 

22 Constitutionel e rechter s als bewaker s van democratisch e 
procedure s s 

Dee overeenkomst tussen de theorieën van Ely en Habermas is dat beide theorieën 
eenn strikte scheiding tussen procedurele en materiële rechtskwesties aanbrengen. 
Mett behulp van deze scheiding bakenen zij de bevoegdheden van de constitutionele 
rechterr van die van de wetgever af. Terwijl constitutionele rechters de taak hebben 
omm de democratische wetgevingsprocedures te perfectioneren, is het nemen van 
inhoudelijkee waardeoordelen een taak die aan de wetgever moet worden overgela-
ten.. Hierbij gaan Ely en Habermas uit van de veronderstelling dat democratische 
wetgevingsproceduress constitutief zijn voor de rationaliteit van de uitkomsten van 
dezee procedures. Of de wetgevingsprocedures goed en rationeel zijn verlopen, wordt 
doorr de rechter gecontroleerd. Voor de vormgeving van constitutionele recht-
spraakk betekent dit, dat constitutionele rechters niet de resultaten van de democra-
tischee wetgevingsprocedure op hun grondwettigheid toetsen, maar enkel de demo-
cratischee wetgevingsprocedures zelf. Op deze manier kan volgens Ely en Haber-
mass worden voorkomen dat de constitutionele rechter uitspraken over omstreden 
rechtskwestiess velt. In deze paragraaf zal ik eerst de theorie van Ely uiteenzetten, 
vervolgenss zal ik op Habermas' theorie ingaan. 

Elyy presenteert zijn 'representatie-versterkende' methode als een tussenpositie 
tussenn het 'clausulegebonden interpretivisme' en het 'non-interpretivisme'. Het 
'clausulegebondenn interpretivisme' kan als een variant van het positivisme wor-
denn beschouwd. Volgens deze methode mag de rechter zich bij het nemen van 
rechtsbeslissingenn uitsluitend baseren op uitgangspunten die expliciet en duidelijk 
inn de grondwet zelf zijn neergelegd. Hoewel het 'clausule gebonden interpreti-
visme'' volgens Ely goed met de uitgangspunten van de representatieve democratie 

Elyy 1980, p. 12. 
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tee verenigen is, wijst hij deze theorie om praktische redenen van de hand. Het 
'clausulee gebonden interpretivisme' is volgens hem, als gevolg van de verschillen-
dee open bepalingen in de grondwet (zoals cruel and unusual punishment, due process, 
privilegesprivileges and immunities, equal protection en bepalingen in het Negende Amende-
ment),1988 niet uitvoerbaar. Deze bepalingen kunnen niet zonder meer door de 
rechterr worden toegepast, maar zij nodigen de rechter uit tot actieve interpreta-
tie.1""  Het 'non-interpretivisme' meent dat deze open bepalingen met substantiële 
waardenn moeten worden opgevuld. Het kan daarbij gaan om de eigen waarden 
vann de rechter, waarden die uit het natuurrecht geput worden, neutrale principes, 
dee rede, de traditie of consensus. Omdat het in alle gevallen om waarden gaat die 
niett tot de regelingen in de constitutie, noch tot de beslissingen van politieke 
organenn te herleiden zijn, is deze benadering volgens Ely niet met de uitgangspun-
tenn van de representatieve democratie verenigbaar. 

Zijnn eigen 'participatie-georiënteerde' of 'representatie-versterkende' benade-
ring2022 die op het optimaliseren en versterken van participatie en representatie is 
gericht,, weet volgens Ely beide problemen te vermijden. Hoewel deze benadering 
netnet als het 'non-interpretivisme' inhoud geeft aan de open bepalingen van de 
grondwet,, is deze benadering anders dan het 'non-interpretivisme' wel met de 
representatievee democratie verenigbaar. De representatie-versterkende methode 
kann volgens Ely in de rechtspraak van het Supreme Court in de jaren 1953-1969 
onderr Chief Justice Earl Warren worden teruggevonden. Ely verwijst hierbij naar 
dee uitspraken van de Warren Court op het terrein van strafrechtelijke procedures, 
vrijheidd van meningsuiting, het kiesrecht en het gelijkheidsbeginsel. De uit-
gangspuntenn voor deze rechtspraak werden door Stone in voetnoot vier van United 
StatesStates vs. Carolene Products geformuleerd. Terwijl de eerste alinea van deze voet-
noott betrekking heeft op de specifieke bepalingen van de grondwet, gaan de tweede 
enn derde alinea over participatie. Het interpretivistische standpunt uit de eerste ali-
neaa zou door Stone in de tweede en derde alinea door een participatie-georiënteerde 
benaderingg zijn aangevuld. Deze participatie-georiënteerde benadering houdt in 
dee eerste plaats in dat storingen en blokkades die in het politieke representatiepro-
cess optreden, door de constitutionele rechter worden gecorrigeerd. Om deze taak te 
realiserenn moet de constitutionele rechter alle politieke, of voor de politiek relevan-
tee rechten actief beschermen, onafhankelijk van het feit of ze wel of niet uitdrukke-
lij kk in de grondwet zijn vermeld. Daarnaast moet de constitutionele rechter erop 

77 Ely's visie op democratie en het rechtsvindingsproces zal uitvoeriger in §4 en §7 besproken 
worden. . 

88 Ely 1980, p. 13-41. 
99 Ely 1980, p. 13. 
100 Ely 1980, p. 44-69. 
""  Ely 1980, p. 88. 
'22 Ely 1980, p. 87. 
'33 Ely 1980, p. 73-74. 
144 Ely 1980,p.l05-134. 
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toezienn dat de belangen van minderheden eerlijk gerepresenteerd worden. Een open 
politiekk proces biedt volgens Ely nog geen voldoende garantie dat de belangen van 
identificeerbaree en geïsoleerde minderheden in acht zijn genomen. Ten aanzien 
vann minderheden kunnen namelijk vooroordelen bestaan. De constitutionele 
rechterr moet daarom nagaan of minderheden met 'gelijke zorg en respect' behan-
jj  , ,  206 

deidd zijn. 
Voorr de fundering van deze laatste taak grijpt Ely terug naar het voormoderne 

begripp 'virtuele representatie'. Bij virtuele representatie worden de belangen van 
personenn die geen politieke macht hebben, verbonden met de belangen van 
personenn die wel over politieke macht beschikken. Dat betekent dat de belangen 
vann politiek zwakkeren beschermd worden door degenen die in politiek opzicht 
machtigerr zijn dan zij. Het begrip virtuele representatie werd in de zeventiende 
enn achttiende eeuw ook door de Whigs gebruikt om het gebrek aan invloed van de 
Amerikaansee koloniën in het Engelse parlement te rechtvaardigen. De burgers 
vann de Commonwealth zouden volgens deze visie in het Engelse parlement niet 
alss individuele burgers gerepresenteerd worden, maar het parlement zou het 
belangg van de Commonwealth in haar geheel representeren. Hoewel het begrip 
virtuelee representatie oorspronkelijk op geografische buitenstaanders betrekking 
had,, is Ely van mening dat ook voor degenen die technisch gerepresenteerd worden 
eenn vorm van virtuele representatie nodig kan zijn. 

Volgenss Ely zijn er drie redenen die voor een representatie-versterkende visie op 
constitutionelee rechtspraak pleiten. Zoals aangegeven, is de representatie-verster-
kendee visie in de eerste plaats goed verenigbaar met de representatieve democratie. 
Daarnaastt kan deze benadering uit de aard van de Amerikaanse grondwet zelf 
wordenn afgeleid. Volgens Ely is de Amerikaanse grondwet primair op het garande-
renn van procedures en niet op het garanderen van substantiële waarden gericht. 
Tenn slotte zijn constitutionele rechters vanwege hun afstand tot de politiek voor 
dezee taak goed gekwalificeerd. De procedurele kennis die rechters op het terrein 
vann individuele geschillen hebben (process writ small), moeten zij gebruiken om de 
proceduress van het politieke proces te controleren {process writ large). 

Hett vertrouwen dat Maus (zie vorige hoofdstuk) in de rationaliteit van het wet-
gevingsprocess stelde, wordt door Ely dus niet gedeeld. Terwijl Maus er juist vanuit 
gingg dat in het democratisch gelegitimeerde wetgevingsproces belangen automa-
tischh eerlijk gerepresenteerd worden, is Ely daarentegen van mening dat bepaalde 
belangenn door de wetgever kunnen worden uitgesloten. Deze uitsluiting kan zijn 
veroorzaaktt doordat er belemmeringen in het democratisch wetgevingsproces zijn 
opgetreden,, of doordat er vooroordelen ten aanzien van afzonderlijke en geïsoleer-

2055 Ely 1980,p.l35-179. 
2066 Deze terminologie ontleent Ely aan Dworkin. Ely 1980, p. 82, nt. 34. 
2077 Ely 1980, p. 84. 
2088 Ely 1980, p. 84. 
2099 Ely 1980, p. 75 nt., 87-88. 
2100 Ely 1980, p. 87-88. 
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dee minderheden bestaan. Hierdoor kan het voorkomen dat bepaalde belangen niet 
mett 'gelijke zorg en respect' behandeld zijn. Door het controleren van het politieke 
representatieprocess moet de constitutionele rechter er voor zorgen dat deze 
belangenn niet langer worden uitgesloten. De centrale kwestie in Ely's procedura-
listischee theorie over constitutionele rechtspraak is dus de in- en uitsluiting van 
belangen.. Deze kwestie komt in een andere vorm ook in Habermas' theorie terug. 
Doordatt Habermas Ely's theorie discourstheoretisch geherformuleerd heeft, vor-
menn echter niet representatie en virtuele representatie, maar het communicatieve 
handelenn en de geïdealiseerde voorwaarden van het communicatieve handelen de 
centralee uitgangspunten van zijn theorie. 

Habermas'' discourstheoretische visie op recht en constitutionele rechtspraak is 
ontwikkeldd binnen het raamwerk van een omvattende theorie van het commun i-
catievee handelen. In deze theorie onderscheidt hij twee handelingstypen: het com-
municatievee handelen en het strategische handelen. Deze twee handelingstypen 
wordenn volgens Habermas door twee verschillende handelingsoriëntaties geken-
merkt.. Het communicatieve handelen is op het bereiken van overeenstemming 
gericht,, het strategisch handelen is daarentegen gericht op resultaat. Terwijl com-
municatieff  handelende actoren hun handelingsoriëntaties onderling op elkaar af-
stemmenn om op die manier tot een gemeenschappelijke definitie van de situatie te 
komen,, streven strategisch handelende actoren er door middel van eenzijdige 
beïnvloedingg naar hun eigen doelstellingen te realiseren. Het strategisch handelen 
draagtt volgens Habermas slechts in beperkte mate bij aan de stabilisering van 
socialee interactie. De sociale integratie van de maatschappij wordt volgens hem 
uiteindelijkk via het communicatieve handelen tot stand gebracht. 

Wanneerr actoren communicatief handelen, verbinden zij verschillende geldig-
heidsaansprakenn met hun taalhandelingen. Zij maken er aanspraak op dat datge-
nee wat beweerd wordt waar is, dat de norm die impliciet of expliciet aan de taal-
handelingg ten grondslag ligt juist is, en dat de intenties die tot uitdrukking worden 
gebrachtt waarachtig zijn. De toehoorder kan met deze geldigheidsaanspraken 
instemmenn of hij kan ze afwijzen. Wanneer ze worden afgewezen dan kunnen zij 
volgenss Habermas in een reflexieve vorm van het communicatieve handelen, het 
discours,, ter discussie worden gesteld. Het doel van het discours is om door een 
uitwisselingg van argumenten en tegenargumenten overeenstemming te bereiken 
overr datgene wat waar of juist is. 

Hett discours dat voor de fundering van normen van belang is, is het praktische 
discours.. Binnen dit discours brengt Habermas een onderscheid aan tussen het 
pragmatische,, het ethische en het morele discours. Terwijl in het pragmatische 
discourss vragen over doelmatigheid aan de orde worden gesteld, staan in het ethi-
schee discours vragen over het goede leven, en in het morele discours vragen over de 
juistheidd van normen centraal. Terwijl voor de fundering van de geldigheid van 

2111 Habermas 1992, p. 43. 
2122 Habermas 1992, p. 197-201. 
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morelee normen alleen het morele discours van belang is, spelen bij de fundering 
vann de legitimiteit van rechtsnormen alle drie de discoursen een rol. Als criterium 
voorr de geldigheid van handelingsnormen voert Habermas het discoursprincipe 
in.. Volgens het discoursprincipe zijn al die handelingsnormen geldig, waarmee 
allee mogelijke betrokkenen als deelnemers aan rationele discoursen kunnen 
instemmen.. Alle mogelijke betrokkenen zijn al die personen wiens belangen door 
dee ter discussie staande handelingsnorm geraakt worden. Van een rationeel dis-
courscours is sprake wanneer de overeenstemming over geproblematiseerde handelings-
normenn onder die omstandigheden heeft plaatsgevonden, waarin alle actoren een 
gelijkee kans hebben om aan het discours deel te nemen en daarbinnen een bijdrage 
tee leveren, waarin er tussen de verschillende deelnemers aan het discours geen 
machtsverschillenn bestaan en waarin zij allen waarachtig, en van praktische 
handelingsdrukk ontlast, een overeenstemming nastreven. Deze discoursregels 
moetenn volgens Habermas door actoren in het communicatieve handelen steeds 
impliciett en contrafactisch verondersteld worden om tot een rationele overeen-
stemmingg te kunnen komen. ' 

Dee noodzakelijkheid van het moderne positieve recht wordt door Habermas 
functioneell  gefundeerd. Het recht vult de beperkingen aan die met de moraal 
zijnn verbonden. Uit de combinatie van het discoursprincipe met de formele ken-
merkenn van het moderne recht leidt Habermas het democratieprincipe af. Dit 
principee formuleert een criterium voor legitieme wetgeving. Volgens dit principe 
zijnn alleen die wetten legitiem die op de instemming van alle burgers in een jur i -
dischh vormgegeven discursief rechtsscheppingsproces kunnen rekenen. Met een 
juridischh vormgegeven discursief rechtsscheppingsproces bedoelt Habermas het 
discursievemenings-enwilsvormingprocesdatzichh in juridische vorm voltrekt. 

Dee uitkomsten van het politieke proces zijn volgens Habermas legitiem wanneer 
zijj  het resultaat zijn van een symmetrisch, eerlijk en open proces van publieke 
deliberatie,, waarmee alle mogelijke betrokkenen uiteindelijk kunnen instemmen. 
Zijj  zijn echter illegitiem wanneer het politieke proces gekenmerkt wordt door 
socialee ongelijkheid, uitsluiting of systematische communicatieve storingen die er 
toee leiden dat burgers onvolledige of inadequate informatie ontvangen. Net als Ely 
iss Habermas van mening dat de constitutionele rechter de taak heeft om de 
storingenn en blokkades die in het politieke proces optreden, te corrigeren. Anders 

2133 Habermas 1992, p. 138. 
2144 Habermas 1989, p. 177-178. 
2155 Habermas 1989, p. 181. 
2166 Habermas 1992, p. 149. 
2177 Het recht bevrijdt actoren van de cognitieve onbepaaldheid van funderings- en toepas-

singsproblemen.. Bovendien zou lost het recht de problemen van de wilszwakte en de on-
berekenbaarheidd van motieven op. Tenslotte lost het recht het probleem van de toereken-
baarheidd van verplichtingen op. Habermas 1992, 147-149. 

2188 Habermas 1992, p. 141. 
2199 Habermas 1992, p. 142. 
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dann Ely meent Habermas echter dat storingen en blokkades niet enkel op het 
niveauu van het politieke representatieproces optreden, maar dat zij zich in het 
gehelee discursieve menings- en wilsvormingsproces, dus ook in de door de massa-
mediaa beheerste publieke openbaarheid kunnen voordoen. 

Hoewell  de constitutionele rechter in Habermas' theorie een wat bredere taak 
heeftt dan in Ely's theorie gaan zowel Ely als Habermas ervan uit dat de constitu-
tionelee rechter zich op storingen in de inputfase van het politieke proces moet rich-
ten,, dat wil zeggen op storingen die bij de totstandkoming van wetten optreden en 
niett op storingen die betrekking hebben op de resultaten, of de output, van het poli-
tiekee proces. Als maatstaf voor de beoordeling van de rationaliteit of irrationaliteit 
vann het feitelijke politieke proces hanteren zij een ideaal begrip van democratie dat 
geenn representatieve of communicatieve storingen kent. Door de taak van de 
constitutionelee rechter op deze manier te interpreteren, kan volgens Ely en Haber-
mass worden voorkomen dat de constitutionele rechter beslissingen over omstre-
denn inhoudelijke kwesties neemt. Vanwege de zwakkere democratische legitimiteit 
vann constitutionele rechtspraak in vergelijking met het democratisch wetgevings-
process moeten inhoudelijke kwesties aan de wetgever worden overgelaten. Worden 
dezee kwesties wel door de constitutionele rechter genomen dan is dat in strijd met 
dee democratie. 

33 Een proceduralistisc h begri p van rech t 

Hett begrip procedure neemt een centrale plaats in in de rechtstheorieën van Ely en 
Habermas.. In de eerste plaats wordt de grondwet zowel door Ely als door Haber-
mass als een procedurele orde opgevat. Hiermee keren zij zich enerzijds tegen het 
positivismee dat de grondwet als een systeem van specifieke rechtsregels beschouwt 
enn anderzijds tegen het waardedenken dat de grondwet als een materiële waardeor-
dee interpreteert. Volgens Ely en Habermas is de grondwet primair op organisatie-
enn procedureproblemen gericht. Niet de substantiële, maar de procedurele garan-
tiess vormen de kern van de grondwet. Dat betekent dat de grondwet volgens hen 
geenn inhoudelijke, materiële grenzen aan het wetgevingsproces stelt, maar zij stelt 
enkell  procedurele eisen aan de wetgever. Wanneer constitutionele rechters de na-
levingg van de grondwet controleren dan moeten zij vooral op de procedurele- en 
organisatierechtenn letten. 

Datt Ely een proceduralistisch rechtsbegrip verdedigt, komt verder tot uitdruk-
kingg in de manier waarop hij de due process clausule interpreteert. Zowel het Vijfd e 
alss het Veertiende Amendement van de Amerikaanse grondwet bevatten een due 

2200 Het gaat volgens Habermas bij constitutionele rechtspraak 'um die Durchsetzung des 
demokratischenn Verfahrens und der deliberativen Form politischer Meinungs- und 
Willensbildung',, Habermas 1992, p.340. 

2211 Hoe dit ideale begrip van democratie er volgens hen uitziet, zal in §4 worden besproken. 
2222 Ely 1980, p. 100, Habermas 1992, p. 321. 
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processprocess clause. Op grond van deze Amendementen mag niemand van zijn leven, 
zijnn vrijheid of zijn eigendommen worden beroofd 'without due process of law'. 
Dezee clausule houdt 'de garantie in dat de genoemde rechten niet zullen worden 
ontnomen,, zonder dat de rechthebbende de gelegenheid heeft gehad zich voor de 
rechterr te verweren, in een procedure die aan bepaalde maatstaven van behoorlijk-
heidd voldoet.' Onder invloed van natuurrechtstheorieën werd de due process 
clauseclause door de rechterlijke macht geleidelijk aan niet langer procedureel, maar in-
houdelijkk geïnterpreteerd. Wetten waarin de genoemde rechten werden beperkt, 
werdenn aan een redelijkheidstoets onderworpen. Hierbij werd door rechters een 
inhoudelijkk begrip van redelijkheid en rechtvaardigheid gehanteerd. Ook de vri j -
heidsclausulee werd door de rechterlijke macht geleidelijk aan ruimer uitgelegd. 
Terwijll  het begrip liberty aanvankelijk enkel de betekenis van fysieke vrijheid had, 
gingg men er op een gegeven moment vanuit dat dit begrip ook de contractvrijheid 
omvatte.. De speelruimte van de rechter ten opzichte van de wetgever werd door 
dezee interpretatie van de due process clause aanzienlijk vergroot. 

Dee eerste uitspraak waarin het Supreme Court economische rechten met een 
beroepp op de due process clause substantieel interpreteerde, was in de uitspraak 
inzakee Lochner vs. New York uit 1905. In deze uitspraak werd een wet uit de staat 
Neww York, die een maximum werktijd voor bakkers regelde, wegens staatsinmen-
gingg in de contractvrijheid ongrondwettig verklaard. Hierbij verwees het Supreme 
CourtCourt naar de vrijheidsclausule in het Veertiende Amendement. Deze uitspraak 
markeerdee het begin van een laissez-faire ideologie die door het Supreme Court tot 
19377 werd aangehangen. Met de uitspraak inzake West Coast Hotel Co vs. Parrish 
beëindigdee het Supreme Court zijn activisme op economisch terrein. Deze uit-
spraakk maakte echter geen einde aan de substantiële interpretatie van de due 
processprocess clause. In de jaren zestig ontwikkelde het Supreme Court een moderne 
variantt van de substantive due process. Het uitgangspunt van de moderne interpre-
tatiee van de due process clause was dat deze clausule fundamentele rechten op het 
gebiedd van de privé-sfeer zou omvatten. De meest bekende uitspraak op dit gebied 
wass Roe vs. Wade uit 1973 waarin een restrictieve abortuswet uit de staat Texas 
wegenss schending van het rechtop privacy ongrondwettig werd verklaard. Ook in 
dezee uitspraak verwees het Supreme Court naar de vrijheidsclausule in het Veer-
tiendee Amendement. 

Beidee substantiële interpretaties van de due process clause worden door Ely 
afgewezen.. In de uitspraken Lochner vs. New York en Roe vs. Wade zou het 
SupremeSupreme Court verkeerde beslissingen hebben genomen. De ontwerpers van de 

33 '[N]or shall any person ... be deprived of life, liberty or property, without due process of 
law',, U.S. Const. Amend. V. ; '[N]or shall any State deprive any person of life, liberty or 
propertyy without due process of law' U.S. Const. Amend. XIV. 

44 Boon 1992, p. 21. 
55 Nowak & Rotunda 1995, p. 368. 
66 Boon 1992, p. 22. 
77 Ely 1980,p.l4-20. 
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Amerikaansee grondwet zouden met de due process clause enkel eerlijke procedures 
hebbenn willen garanderen. Rechters hebben volgens Ely in de loop van de tijd ten 
onrechtee een substantiële inhoud aan de due process clause gegeven. Deze inhoud 
kann niet in de grondwet worden teruggevonden. Een substantiële interpretatie van 
dee due process clause is volgens Ely daarom, net als andere vormen van materiële 
grondwetsinterpretatie,, in strijd met de uitgangspunten van de representatieve 
democratie. . 

OokOok Habermas verdedigt een proceduralistische visie op het recht. Hij ontwik-
keltt zelfs een proceduralistisch rechtsparadigma dat hij tegenover het liberale 
rechtsparadigmaa en het rechtsparadigma van de verzorgingsstaat stelt. Met de 
termm rechtsparadigma bedoelt Habermas 'die exemplarische Auffassung einer 
Rechtsgemeinschaftt hinsichtlich der Frage, wie das System der Rechte und die 
Prinzipienn des Rechtsstaats im wahrgenommenen Kontext der jeweils gegebenen 
Gesellschaftt verwirklicht werden können.' Een rechtsparadigma is de impliciete 
socialee visie die het rechtssysteem omvat. Deze visie vormt de leidraad voor de be-
staandee rechtspraktijk. 

Zowell  het liberale rechtsparadigma als het paradigma van de verzorgingsstaat 
zoudenn volgens Habermas op een te smal begrip van rationaliteit zijn gebaseerd. 
Hierdoorr zou in beide paradigma's de samenhang tussen persoonlijke en publieke 
autonomiee niet goed worden waargenomen. Terwijl het liberale rechtsparadigma 
uitgaatt van een formeel begrip van recht waarbij rechtvaardigheid tot de gelijke 
distributiee van rechten wordt gereduceerd, streeft de overheid er in het rechtspara-
digmaa van de verzorgingsstaat naar materiële gelijkheid tussen burgers tot stand 
tee brengen. Het probleem van het eerste rechtsparadigma is dat het niet in staat is 
omm feitelijke gelijkheid tot stand te brengen. Het probleem van het tweede para-
digmaa is dat de sociale reguleringen van de staat de persoonlijke autonomie van 
burgerss ondermijnen. Vanwege de tekortkomingen van deze paradigma's moet 
err volgens Habermas een proceduralistisch rechtsparadigma ontwikkeld worden 
datt de problemen van beide voorgaande rechtsparadigma's opheft. Anders dan de 
voorgaandee rechtsparadigma's zou het proceduralistische rechtsparadigma tege-
lijkertij dd juridische en feitelijke gelijkheid garanderen. Hoe dit proceduralistische 
rechtsparadigmaa er uitziet, blijf t echter nogal vaag. Omdat bovendien kan wor-
denn betwijfeld of de overgang van de liberale rechtsstaat naar de verzorgingsstaat 
well  in termen van een afwisseling van coherente macroparadigma's kan worden 
begrepen,, zal verder niet op Habermas' visie op de verschillende rechtsparadig-
ma'ss worden ingegaan. 

2288 Habermas 1992, p. 238. 
2299 Habermas 1992, p. 305-306, 308, 484. 
2300 Habermas 1992, p, 485, 488. 
2311 Zie hierover ook: Arato 1998, p. 26-36. 
2322 De overgang van de liberale rechtsstaat naar de verzorgingsstaat lijk t eerder in de catego-

rieënn van de liberale rechtsstaat te zijn voltrokken. Door deze overgang bleven daardoor 
liberalee beginselen naast die van de verzorgingsstaat bestaan. Zoals door Unger isbe-

63 3 



HOOFDSTUKK II 

44 Democratie : representatie f of deliberatief ? 

Zoalss in §2 uiteengezet is, moet de taak van constitutionele rechters volgens Ely en 
Habermass tot een procedurele taak worden beperkt. Alleen een dergelijke taak zou 
mett de democratie te verenigen zijn. Dat betekent volgens hen dat constitutionele 
rechterss in hun rechtspraak niet de resultaten, of de output, van politieke procedu-
res,, maar enkel de procedures zelf moeten controleren. De feitelijke imperfecte 
democratischee procedures moeten door constitutionele rechters aan een normatief, 
ideaall  begrip van democratie worden getoetst. In deze paragraaf worden de proce-
duralistischee democratiebegrippen die aan deze visie op constitutionele recht-
spraakk ten grondslag liggen, uiteengezet. Eerst zal ik Ely's democratiebegrip 
bespreken,, vervolgens wordt Habermas' deliberatieve begrip van democratie uit-
eengezet. . 

Hett bestaande Amerikaanse representatieve stelsel vormt het uitgangspunt voor 
Ely'ss visie op constitutionele rechtspraak. Omdat in de feitelijke representatieve 
proceduress defecten kunnen optreden, stelt Ely hier een normatief, utilitaristisch 
begripp van democratie tegenover. Zoals bekend is, is volgens het utilitarisme die 
handelingg moreel juist die het grootste goed of het grootste geluk voor het grootst 
aantall  mensen realiseert. Democratie is volgens Ely een vorm van toegepast util i -
tarisme.. Democratische procedures dienen er volgens hem op te zijn gericht om 
hett welzijn van het grootst aantal mensen te bevorderen. Wat het grootste goed 
is,, is niet bij voorbaat bekend, maar wordt volgens Ely in een democratie door de 
burgerss zelf bepaald. Omdat echter de belangen van degenen die geen macht 
hebbenn in het feitelijke politieke proces ondergeschikt kunnen worden gemaakt 
aann de belangen van degenen die wel macht hebben, wordt dit ideaal in de praktijk 
niett altijd gerealiseerd. Als toetsingscriterium voor deze praktijk grijpt Ely terug 
naarr de utilitaristische gelijkheidsgedachte, zoals die door John Stuart Mil l is 
geformuleerd,, dat 'Each is to count for one, and none for more than one.' John 
Stuartt Mil l zou met deze uitspraak duidelijk hebben willen maken dat n iemand 
superieurr is aan de ander, en dat alle belangen even zwaar moeten meewegen. 

Elyy levert met zijn theorie kritiek op naïef pluralistische politieke theorieën die 
ervann uitgaan dat iedereen die over stem- en kiesrecht beschikt, zijn eigen belan-
genn kan verdedigen door aan de vrije politieke markt deel te nemen.239 Hoewel Ely 

schreven,, leidde dit proces eerder tot een desintegratie van het bestaan de rechts paradigma 
dann tot de vorming van een nieuw coherent rechtsparadigma. Zie hierover het inte-
ressantee artikel van Somek. Somek 1993, p 350. 

2333 Dit utilitaristisch begrip van democratie wordt door Ely nauwelijks uitgewerkt of 
gerechtvaardigd. . 

2344 Ely 1978, p. 407-408, Ely 1980, p. 237-238, nt.54. 
2355 Ely 1996, p. 11. 
2366 Ely 1996, p. 11. 
2377 Ely 1980, p. 238 nt. 54, Ely 1996, p. 14. 
2388 Ely 1996, p. 14. 
2399 Ely 1980, p. 135, Ely 1996, p. 17. 
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err net als deze theorieën van uitgaat dat meerderheidscoalities kunnen wisselen, en 
datt minderheden compromissen met elkaar kunnen sluiten, meent hij in 
tegenstellingg tot deze theorieën dat de politieke markt soms gebreken vertoont. 
Dezee gebreken zijn volgens Ely het gevolg van machtsverschillen tussen de ver-
schillendee groepen, en van discriminatie. Hierdoor treden er storingen in het 
eerlijkee proces van belangencompetitie op. Ely leidt uit dit gegeven twee taken voor 
constitutionelee rechters af. Ten eerste moeten zij middels een strikte controle van 
politiekee vrijheidsrechten ervoor zorgen dat het politieke systeem voor iedereen in 
gelijkee mate open blijft , en ten tweede moeten zij de belangen van minderheden 
beschermen.2400 Deze taak definieert Ely als een representatie-versterkende taak. 
Constitutionelee rechtspraak moet op een optimalisering van politieke representa-
tiee zijn gericht. Van een werkelijk representatieve beslissing is volgens hem sprake 
wanneerr in het input-stadium van het politieke systeem zoveel mogelijk relevante 
belangenn geïntegreerd zijn. 

Dezee visie op het politieke proces is niet overtuigend. Ten eerste kunnen vraag-
tekenstekens worden gezet bij het kritisch gehalte van Ely's analyse van het feitelijke 
politiekee representatieproces. Ondanks de aandacht die hij in zijn theorie vestigt op 
hethet bij gelegenheid falen van de politieke markt, is het representatieve stelsel het 
politiekee stelsel dat naar zijn mening het welzijn van het grootst aantal mensen 
bevordert.. De grondwet zou op handhaving van dit politieke stelsel zijn gericht. 
Bovendienn is het uitgangspunt van zijn theorie dat het politieke proces in een 
representatievee democratie normaliter goed functioneert. Dat betekent dat indivi-
duenn en groepen volgens Ely over het algemeen goed in staat zijn om door middel 
vann voice and vote hun belangen te beschermen, dat de belangen van meerderhe-
denn in de meeste gevallen overeenkomstig hun getalsmatige sterkte gerepresen-
teerdd worden, en dat ook de belangen van minderheden in acht worden genomen. 
Dee enige twee storingen die er volgens Ely in het politieke representatieproces kun-
nenn optreden, is dat degenen die over macht beschikken proberen te verhinderen 
datdat degenen die geen macht hebben tot het politieke proces worden toegelaten, of 
datt er vooroordelen van meerderheden tegenover minderheden bestaan. Andere 
problemenn waar het politieke representatieproces mee te kampen heeft, worden 
doorr hem buiten beschouwing gelaten. 4 

Eenn verklaring voor deze poging om het aantal defecten te minimaliseren, is dat 
hethet politieke proces door hem vanuit het perspectief van constitutionele recht-
spraakk waargenomen wordt. De centrale vraag in Ely's theorie is immers hoe de 
taakk van constitutionele rechters kan worden begrensd. Hij wil nagaan in welke 
gevallenn constitutionele rechtspraak verenigbaar is met de democratie. Tegelijker-
tijdd wordt de taak van constitutionele rechters door hem echter van het functione-

Elyy 1980, p. 99. 
Zoalss de ongeïnformeerdheid en niet actieve deelname van een groot deel van burgers 
aann het politieke proces, en de sociaal-economische ongelijkheid die in de belangen zelf tot 
uitdrukkingg komen. Parker 1981, p. 223-259, Frankenberg & Rödel 1981, p. 325-326. 
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renn van dit politieke proces afhankelijk gemaakt. Ely's beschrijving van de storin-
genn die in het politieke representatieproces kunnen optreden, is daarom nogal 
willekeurig.. In zijn theorie worden uitsluitend twee storingen genoemd die consti-
tutionelee rechters kunnen corrigeren. Aan andere storingen wordt in zijn theorie 
geenn aandacht besteed. Dit zou er in zijn theorie namelijk toe leiden dat veel meer 
problemenn tot constitutionele rechtskwesties kunnen worden gemaakt, en dat de 
taakk van constitutionele rechters aanzienlijk zou worden verbreed. 

Eenn andere kritiek die op Ely's democratiebegrip kan worden geleverd, is dat hij 
eenn te beperkte voorstelling heeft van het politieke proces. Hier wordt door Haber-
mass op gewezen. Ely richt zich in zijn theorie uitsluitend op belangenafwegin-
genn die in het politieke representatieve systeem plaatsvinden en niet op het delibe-
ratievee proces dat aan die belangenafweging voorafgaat. Daarnaast heeft Ely een 
doelrationelee voorstelling van het politieke proces. Het politieke proces wordt door 
hemm voorgesteld als een markt waar particuliere belangen met elkaar strijden, 4 

enn politieke actoren verschijnen in zijn theorie als actoren die op nutsmaximal isa-
tiee zijn gericht. Volgens Habermas moet politiek breder worden gedefinieerd. 
Hoewell  Ely en Habermas beiden van een procedureel democratiebegrip uitgaan, 
gevenn zij verschillende invullingen aan dit begrip. Terwijl Ely met democratie 
bepaaldee goed functionerende democratische besluitvormingsprocedures bedoelt, 
waarvann in de loop van de tijd is gebleken dat deze in utilitaristisch opzicht het 
meestt rationeel zijn, baseert Habermas zijn procedurebegrip op een breed begrip 
vann communicatieve rationaliteit. Habermas' democratiebegrip is bovendien niet 
utilitaristisch,, maar deliberatief van aard. Dit leidt in drie opzichten tot een funda-
menteell  verschillende visie op de politiek. 

Tenn eerste zijn politieke actoren in hun handelen volgens Habermas niet uit-
sluitendd op nutsmaximalisatie gericht. Deze visie op het politieke handelen die ook 
doorr het liberale democratiemodel verdedigd wordt, is volgens hem te beperkt.244 

Hett politieke handelen is niet enkel een vorm van strategisch handelen dat op het 
verwervenn van machtsposities is gericht. Een dergelijke visie doet geen recht aan de 
sociaal-integratievee kracht van het op overeenstemming gerichte communicatieve 
handelen.. Om het politieke handelen te verhelderen, maakt Habermas gebruik 
vann een breed begrip van de praktische rede waarbij zowel argumenten uit het 
pragmatische,, het ethische als het morele discours een rol spelen. In het 
pragmatischee discours, waarin de keuze van strategieën en middelen centraal 
staat,, proberen communicatief handelende actoren op grond van empirische 
kenniss overeenstemming te bereiken over datgene wat het meest effectief is. In dit 
discourss staan dus doelrationele overwegingen centraal. Naast dit discours 
kunnenn volgens Habermas echter het ethische en het morele discours worden 
onderscheiden.. In het ethische discours gaat het erom te bepalen of een bepaalde 

aa Habermas 1992, p. 324 e.v., 333. 
133 Ely 1980, p. 102, 103. 
44 Habermas 1992, p. 332 e.v. 
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handelingg voor een bepaalde gemeenschap 'het goede' is. De deelnemers aan het 
ethischee discours proberen overeenstemming te bereiken over de doelen, waarden 
enn idealen die binnen de gemeenschap als 'het goede' worden beschouwd. In het 
morelee discours staan ten slotte vragen ten aanzien van de juistheid van normen 
centraal.. Deelnemers aan dit discours proberen overeenstemming te bereiken over 
normenn die universaliseerbaar zijn. Volgens deze visie wordt in Ely's theorie het 
politiekee handelen dus tot het pragmatisch gebruik van de rede gereduceerd. 

Ookk de aard van het politieke proces wordt door Habermas daardoor anders 
geïnterpreteerd.. Het paradigma voor de politiek is in Habermas' theorie niet de 
markt,, maar het gesprek. Of een uitkomst van het politieke proces rationeel is, is 
volgenss Habermas afhankelijk van de rationaliteit van het deliberatieve politieke 
process dat daaraan vooraf gaat. Terwijl in Ely's theorie de actuele behoeften en 
belangenn van burgers eenvoudigweg als uitgangspunt worden genomen, gaat 
Habermass er daarentegen vanuit dat door middel van politieke deliberatie een 
rationeell  gemotiveerde verandering van preferenties en behoefteninterpretaties 
mogelijkk is. In het politieke proces vindt niet uitsluitend een concurrentie tussen 
particulieree belangen plaats, maar burgers nemen in het politieke proces ook hun 
rechtt op politieke zelfbeschikking in acht. 

Tenn slotte gaat Habermas uit van een ruimer begrip van politiek. Politiek wordt 
doorr Habermas niet tot de representatieve-parlementaire politiek beperkt, maar 
hethet begrip politiek heeft bij hem betrekking op het gehele discursieve menings- en 
wilsvormingsproces.. Naast de politieke deliberatie in representatieve organen staat 
inn zijn theorie ook de deliberatie in de openbaarheid centraal. De openbaarheid 
fungeertt in Habermas' theorie als brug tussen de communicatieve alledaagse 
praktijkk en het politieke systeem. In de openbaarheid worden de problemen gefor-
muleerdd die door het politieke systeem bewerkt moeten worden. Of politieke proce-
duress rationeel verlopen, hangt daarom ook van het rationele verloop van de poli-
tiekee deliberatie in de openbaarheid af. 

Datt betekent dat Habermas, anders dan Ely, niet de representatie van belangen, 
maarr de rationaliteit van politieke deliberatie en argumentatie centraal stelt. Zoals 
inn paragraaf twee uiteengezet werd, vormt volgens Habermas een via argumenten 
tott stand gebrachte consensus, de basis voor legitimiteit. Legitiem zijn die wetten 
diee de instemming van alle burgers in een juridisch vormgegeven discursief 
rechtsscheppingsprocess hebben. Wetten zijn illegitiem wanneer het politieke pro-
cess door sociale ongelijkheid, uitsluiting of systematische communicatieve storin-
genn wordt gekenmerkt. Wanneer constitutionele rechtspraak op de correctie van 
democratischee procedures is gericht, dan betekent dit dat constitutionele rechters 
dee rationaliteit van het gehele discursieve menings- en wilsvormingsproces moe-
tenn controleren. 4 

Abstractee normencontrole moet zich zoals Habermas dat in Faktizitat und Geltung for-
muleertt 'in erster Linie auf die Bedingungen der demokratischen Genese der Gesetze 
beziehen,, angefangen von den Kommunikationsstrukturen einer massenmedial ver-
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55 De relati e tusse n grondrechte n en democrati e 

Terwijll  Ely in zijn theorie, net als de meeste andere rechtstheoretici,246 er vanuit 
gaatt dat alleen de vrijheidsrechten die een gelijke verdeling van politieke macht 
garanderenn zoals het kiesrecht, de vrijheid van meningsuit ing en het recht tot 
verenigingg en vergadering overlappingen vertonen met de democratie, verdedigt 
Habermass de these van de gelijkoorspronkelijkheid van subjectieve vrijheidsrech-
tenn en democratie. Volgens deze these bestaat er tussen rechten en democratie 
eenn conceptueel noodzakelijke samenhang. Deze samenhang volgt volgens hem 
uitt het feit dat rechten en democratie uit hetzelfde vrijheidsbegrip, namelijk vri j -
heidd in de zin van autonomie, kunnen worden afgeleid. Dit vrijheidsbegrip bestaat 
volgenss Habermas zowel in de vorm van persoonlijke, als in de vorm van publieke 

 248 

autonomie. . 
Omdatt de achttiende eeuwse democratietheorieën van Rousseau en Kant al op de 

samenhangg tussen persoonlijke en publieke autonomie hebben gewezen, is 
Habermass van mening dat bij deze klassieke democratietheorieên aanslui t ing 
moett worden gezocht. Hoewel Rousseau en Kant rechten en democratie beiden 
uitt het autonomiebegrip hebben afgeleid, heeft Kant volgens hem teveel de nadruk 
gelegdd op de persoonlijke autonomie van het individu, terwijl Rousseau juist teveel 
belangg hechtte aan de publieke autonomie van burgers. De oorzaak van deze 
onevenwichtigheidd is dat Kant een morele interpretatie van mensenrechten en 
Rousseauu een ethisch begrip van volkssoevereiniteit ontwikkeld heeft. 

Volgenss Habermas kan de verhouding tussen rechten en democratie alleen met 
behulpp van het discoursbegrip van het recht worden begrepen.250 Alleen door het 
systeemm van rechten discourstheoretisch te interpreteren zouden subjectieve vri j -
heidsrechtenn zowel als resultaat, als ook als voorwaarde van het politieke rechts-
vormingsprocess verschijnen. Het ontstaan van het systeem van rechten wordt dan 
alss een cirkelproces geïnterpreteerd. Dit proces kan volgens Habermas niet alleen 
vanuitt het perspectief van de rechfsvorm of alleen vanuit het perspectief van het 
discoursprincipediscoursprincipe worden waargenomen, maar beide perspectieven zijn van belang. 
Wanneerr het cirkelproces alleen vanuit de rechtsvorm wordt waargenomen dan 
zijnn persoonlijke en publieke autonomie namelijk niet langer gelijkoorspronke-

machtetenn Öffentlichkeit, über die tatsachlichen Chancen, abweichende Stimmen zu 
Gehórr zu bringen und formal gleiche Teilnahmerechte effektiv in Anspruch zu nehmen, 
biss hin zu der gleich mafiigen Representation aller jeweils relevanten Gruppen, Interes-
senlagenn und Wertorientierungen auf der Ebene der parlamentarischen Körperschaften 
undd der Bandbreite der Themen, Gründe und Probleme, der Werte und Interessen, die in 
diee parlamentarischen Beratungen Eingang finden und in der Begründung der beschlos-
senenn Normen berücksichtigt werden.' Habermas 1992, p. 322. 

2466 Zie bijvoorbeeld Böckenförde 1987, p. 941 e.v. 
2477 Habermas 1992, p. 109 e.v. 
2488 Habermas 1992, p. 111. 
2499 Habermas 1992, p. 130. 
2500 Habermas 1992, p. 111. 

68 8 



PROCEDURALISTISCHEE FUNDERINGEN VAN CONSTITUTIONELE RECHTSPRAAK 

lijk ,, maar dan gaat het recht op persoonlijke autonomie natuurrechtelijk aan het 
democratischh wilsvormingsproces vooraf. Wordt het cirkelproces daarentegen al-
leenn vanuit het perspectief van het discoursprincipe begrepen dan wordt het recht 
opp persoonlijke autonomie geheel in het democratisch wetgevingsproces tot stand 
gebracht,, zonder dat het democratisch wetgevingsproces door dit recht ingeperkt 
kann worden. 

Ditt cirkelproces wordt door Habermas als volgt begrepen. Het cirkelproces begint 
mett de toepassing van het discoursprincipe op het recht op subjectieve hande-
lingsvrijhedenn in het algemeen, en eindigt met de rechtelijke institutionalisering 
vann voorwaarden voor een discursieve uitoefening van politieke autonomie, met 
behulpp waarvan met terugwerkende kracht de in eerste instantie abstract 
gevormdee persoonlijke autonomie rechtelijk ontwikkeld kan worden. ' De eerste 
stap:: de toepassing van het discoursprincipe op het recht op subjectieve hande-
lingsvrijhedenn wordt nog vanuit een theoretisch perspectief ondernomen. Daar-
uitt ontstaan de eerste drie categorieën van rechten, namelijk: (1) grondrechten die 
opp de grootst mogelijke mate van gelijke subjectieve handelingsvrijheden zijn 
gericht;; (2) grondrechten die uit de situatie van leden van een vrijwillig e vereni-
gingg van rechtsgenoten voortvloeien, en (3) grondrechten die op individuele 
rechtsbeschermingg betrokken zijn. Deze drie rechten behoren tot het terrein van de 
persoonlijkee autonomie. Het is echter pas door (4) de politieke participatierechten 
datdat de rechtssubjecten ook de rol van rechtsauteurs verwerven. In deze rechtscate-
goriee staan de grondrechten op de gelijke deelname aan menings- en wilsvor-
mingsprocessenn centraal. Met behulp van deze rechten kunnen burgers hun 
politiekee autonomie uitoefenen en kan legitiem recht worden gevormd. Deze 
vierr categorieën zouden ten slotte (5) sociale grondrechten veronderstellen. 

Dezee categorieën van rechten vat Habermas slechts als 'ungesattigte Platzhalter' 
voorr grondrechten op. Zij mogen niet met de historisch bekende grondrechten zelf 
wordenn verwisseld. De categorieën van grondrechten die door Habermas 
wordenn gefundeerd, moeten door de politieke wetgever zelf geïnterpreteerd en 
ontwikkeldd worden. Deze rechtscategorieën zouden door de democratische 
wetgeverr verondersteld worden wanneer deze recht vormt. Door slechts rechts-
categorieënn en niet de grondrechten zelf te funderen, probeert Habermas experto-
cratischee uitspraken over de juistheid of onjuistheid van bepaalde grondrechten te 

 i 256 

vermijden. . 
Habermas'' opvatting dat rechten zowel het resultaat, als ook de voorwaarde van 

hethet politieke rechtsvormingsproces vormen, is zowel tegen een possessief-indivi-
dualistische,, als tegen een substantiële interpretatie van het systeem van rechten 
2511 Habermas 1992, p. 155. 
2522 Habermas 1992, p. 160. 
2533 Habermas 1992, p. 156. 
2544 Habermas 1992, p. 159. 
2555 Habermas 1992, p. 159. 
2566 Habermas 1992, p. 160. 
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gericht.. Beide interpretaties leiden volgens hem tot een tegenstelling van subjectie-
vee vrijheidsrechten en democratie. Terwijl subjectieve vrijheidsrechten door de 
possessief-individualistischee visie als a-politieke aanspraken tegenover de staat 
wordenn opgevat, worden subjectieve vrijheidsrechten door substantiële theorieën 
overr grondrechten als objectieve waarden geïnterpreteerd. Omdat het intersubjec-
tievee karakter van rechten in beide theorieën ontkend wordt, schieten beide inter-
pretatiess volgens Habermas tekort. 

Dee normatieve these van de gelijkoorspronkelijkheid van rechten en democratie 
verhindertt echter niet dat er in de praktijk conflicten tussen rechten en democratie 
bestaan.. Deze conflicten treden bijvoorbeeld op wanneer politiek beleid met bepaal-
dee grondrechten in strijd is. Er ontstaat in dat geval een conflict tussen een recht en 
hett algemeen belang. Daarnaast treden ook tussen rechten onderling voortdurend 
conflictenn op. Zoals Habermas zelf aangeeft, heeft met name de constitutionele 
rechterr vaak met dergelijke conflictgevallen te maken. Hoe deze conflicten 
volgenss hem moeten opgelost, wordt in de volgende paragraaf uiteengezet. 

66 Een proceduralistisch e visi e op het constitutionel e 
rechtsvindingsproce s s 

Hett doel van de proceduralistische theorieën van constitutionele rechtspraak is om 
eenn visie op constitutionele rechtspraak te ontwikkelen die met de democratie te 
verenigenn is. In de proceduralistische theorieën wordt nagegaan hoe de span-
ningsverhoudingg tussen democratie en constitutionele rechtspraak kan worden 
opgelost.. Het antwoord dat deze theorieën op deze vraag geven is dat constitutio-
nelee rechters de democratische procedure zelf, en niet de uitkomsten van demo-
cratischee procedures op hun grondwettigheid moeten toetsen. Hoe kan deze proce-
durelee taak volgens de proceduralistische theorieën in het concrete rechtsvin-
dingsprocess worden gerealiseerd? 

Hoewell  de proceduralistische theorieën er net als de positivistische rechtsvin-
dingstheoriee naar streven de grenzen van het constitutionele rechtsvindingsproces 
aff  te bakenen, zijn Ely en Habermas beiden van mening dat een positivistische 
rechtsvindingstheoriee tekortschiet. De reden dat Ely kritiek heeft op de interpreti-
vistischee of positivistische theorie is dat verschillende bepalingen in de grondwet te 
openn en onbepaald zijn om strikt toegepast te kunnen worden. Voor de toepassing 
vann deze grondwetsbepalingen moet de rechter een beroep doen op de procedurele, 
representatie-versterkendee waarden die uit de normatieve kern van de gehele con-
stitutiee kunnen worden afgeleid. De positivistische of interpretivistische benade-
ringg is volgens Ely alleen bij specifieke grondwetsbepalingen mogelijk. Dat bete-
kentt dat Ely in zijn theorie niet voor één, maar voor twee rechtsvindingsmethoden 

Habermass 1992, p. 298. 
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pleit,, namelijk een interpretivistische methode voor de specifieke bepalingen en een 
representatie-versterkendee methode voor de vage en open grondwetsbepalingen. 

Alss voorbeeld van een specifieke grondwetsbepaling wijst Ely op een bepaling die 
inn het Tweede Artikel van de Amerikaanse Grondwet is vastgelegd en waarin 
wordtt aangegeven dat alleen een persoon die de leeftijd van vijfendertig jaar heeft 
bereiktt tot President kan worden benoemd. Deze grondwetsbepaling is zo specifiek 
datt hij volgens Ely met behulp van de interpretivistische methode kan worden toe-
gepast.. Als voorbeeld van een grondwetsbepaling die open van aard is, wijst Ely 
bijvoorbeeldd op de equal protection clause in het Veertiende Amendment. Dit 
Amendementt moet volgens Ely met behulp van de representatie-versterkende 
methodee worden geïnterpreteerd. Dit houdt volgens hem in dat de constitutionele 
rechterr met betrekking tot wetgeving waarin de belangen van minderheden wor-
denn getroffen, moet nagaan of het wetgevingsproces niet door vooroordelen is ver-
stoord.. De constitutionele rechter moet controleren of de keuzes van de wetgever op 
grondwettigee motieven zijn gebaseerd. Hiertegen kan echter worden ingebracht dat 
motievenn moeilijk te achterhalen zijn en dat de grondwettigheid of ongrondwet-
tigheidd van deze motieven daardoor moeilijk kan worden aangetoond. Bovendien 
zullenn argumenten die op de motieven van de wetgever zijn gebaseerd contro-
versieell  zijn en tot dat type van inhoudelijke discussie leiden die Ely juist wil ver-
mijden. . 

Habermass heeft een andere visie op het constitutionele rechtsvindingsproces. 
Zij nn visie wijk t in drie opzichten van die van Ely af. Ten eerste is Habermas van 
meningg dat de mechanische, positivistische visie op het constitutionele rechtsvin-
dingsprocess niet alleen bij vage en open rechtsnormen, maar bij de interpretatie 
vann alle rechtsnormen ontoereikend is. Net als Dworkin is hij van mening dat het 
rechterlijkee rechtsvindingsproces als een hermeneutisch proces moet worden 
geïnterpreteerd.. Rechterlijke interpretatie is zijns inziens daardoor onvermijdelijk 
scheppendd en constructief van aard. Daarnaast spelen in Habermas rechtsvin-
dingstheoriee beginselen een belangrijke rol. Het bestaan van dit type rechtsnor-
menn wordt door Ely ontkend. Volgens Habermas kunnen conflicten tussen 
rechtsnormenn echter uitsluitend met een beroep op rechtsbeginselen worden opge-
lost.. Ten derde is Habermas van mening dat voor het afbakenen van de bevoegd-
hedenn van de rechterlijke en wetgevende macht een onderscheid tussen een funde-
rings-- en toepassingsdiscours moet worden gemaakt. Terwijl de wetgever in het 
funderingsdiscourss rechtsnormen fundeert, gaat de constitutionele rechter in het 

Ziee voor een kritiek hierop Laycock 1981, p. 343 e.v. 
Ziee hierover ook Tushnet 1980, p. 1051 e.v. 
Volgenss Habermas is de kritiek die Ely op rechtsbeginselen levert niet consequent. Hoewel 
rechtsbeginselenn door hem enerzijds van de hand worden gewezen, gaat hij er aan de 
anderee kant vanuit dat de rechter zich in de gevallen waarin het interpretivisme tekort 
schiett zich op procedurele waarden moet richten die op een versterking van het represen-
tatieprocess zijn gericht. Dat betekent volgens Habermas dat de geldigheid van rechtsbe-
ginselenn in Ely's theorie wel degelijk verondersteld wordt. Habermas 1992, p. 323. 
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toepassingsdiscourss na welke van deze gefundeerde rechtsnormen in het concrete 
gevall  moeten worden toegepast. Omdat in dit toepassingsdiscours rechtsbeginse-
lenn een belangrijke rol spelen, zal eerst worden nagegaan wat voor type rechtsnor-
menn rechtsbeginselen zijn. 

Dee gedachte dat naast rechtsregels ook rechtsbeginselen een rol in het rechtsvin-
dingsprocess spelen, is een onderwerp dat binnen het privaatrecht bijvoorbeeld door 
Paull  Scholten in het Algemeen Deel aan de orde is gesteld. Rechtsbeginselen zijn 
volgenss Scholtens: 'Grondgedachten, die in en achter ieder in wetsvoorschriften en 
rechterlijkee uitspraken belichaamd rechtssysteem liggen, waarvan de bijzondere 
bepalingenn en beslissingen als uitwerkingen kunnen worden gedacht.' Het ken-
merkendee van rechtsbeginselen is, dat zij aan de ene kant als grondgedachten het 
fundamentt van een rechtssysteem vormen, maar dat zij daar aan de andere kant 
niett geheel in opgaan. Ook in de grondrechtstheorie is het onderscheid tussen 
regelss en beginselen van belang. Zoals Alexy in Theorie der Grundrechte heeft aan-
gegeven,, zouden er drie grondwetsmodellen onderscheiden kunnen worden, 
namelijk:: het zuivere beginselmodel, het zuivere regelmodel en het gecombineerde 
model.. In het eerste geval worden grondrechten als beginselen, in het tweede model 
alss regels, en in het derde model worden grondrechten niet alleen als regels, maar 
ookk als rechtsbeginselen opgevat. 

Hett onderscheid tussen regels en beginselen is een onderscheid tussen twee soor-
tenn van rechtsnormen. Net als Dworkin gaan Alexy en Habermas ervan uit dat 
iederee norm of een regel, of een beginselkarakter heeft. Terwijl het kenmerkende 
vann regels is dat zij een alles-of-niets karakter hebben, wijzen beginselen volgens 
henn slechts in een bepaalde richting. Beginselen omvatten daarom slechts prima 
faciee geboden. Regels zouden daarentegen een handeling definitief voorschrijven. 
Terwijll  voor een botsing van regels slechts een oplossing kan worden gevonden, 
wanneerr er een uitzonderingsclausule in de regel wordt opgenomen, of wanneer 
éénn van de regels ongeldig wordt verklaard, wordt een botsing van beginselen vol-
genss hen daarentegen in een afwegingsproces opgelost. 

Datt rechtsbeginselen in het rechtsvindingsproces een belangrijke rol spelen 
wordtt volgens Habermas duidelijk wanneer er conflicten tussen rechtsnormen be-
staan.. Welke beslissing de rechter bij regelconflicten moet nemen, kan volgens 
hemm alleen worden beantwoord wanneer het recht niet als een gesloten systeem 
vann regels, maar als een systeem van regels en beginselen wordt opgevat. Wan-
neerr het recht slechts uit regels zou bestaan, dan zou de rechter bij iedere botsing 
vann normen een alles-of-niets beslissing moeten nemen. Hierdoor zou in deze 
gevallenn steeds een onbepaaldheid van de rechtssituatie ontstaan die door de rech-
terr alleen met een beroep op extra-legale bronnen kan worden opgelost. Volgens 
Habermass zal de rechter in dergelijke gevallen niet discretionair voor een bepaalde 

11 Scholten 1949, p. 402. 
22 Alexy 1994, p. 104 e.v. 
33 Habermas 1992, p. 242 e.v. 
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normm kiezen, maar rechterlijke beslissingen zullen in dergelijke gevallen op grond 
vann rechtsbeginselen worden genomen. 

Constitutionelee rechters moeten zich volgens hem in het constitutionele 
rechtsvindingsprocess laten leiden door beginselen en niet door waarden, zoals het 
BundesverfassungsgerichtBundesverfassungsgericht doet. 4 Beginselen zijn deontologische normen. Zij ver-
schillenn volgens Habermas in een viertal opzichten van waarden. Een eerste ver-
schill  is dat beginselen volgens hem betrekking hebben op obligatoire handelingen, 
enn waarden op teleologische handelingen. Het tweede verschil is dat de geldig-
heidsaansprakenn van beginselen binair gecodeerd zijn, en de geldigheidsaanspra-
kenn van waarden gradueel. Dat betekent dat normen geldig of ongeldig zijn terwijl 
bijj  waarden een meerdere of mindere mate van instemming mogelijk is. Het derde 
verschill  is dat beginselen een universeel, absoluut en onvoorwaardelijk karakter 
hebben,, terwijl waarden slechts een relatieve betekenis hebben doordat ze op de in 
culturenn en leervormen ingeburgerde of aanvaarde waardering van goederen 
betrokkenn zijn. Het vierde verschil is dat beginselen een coherent geheel vormen, 
terwijll  waarden daarentegen om de prioriteit concurreren. Omdat normen en 
waardenn verschillende logische kenmerken hebben, leidt dit bij hun toepassing 
ookk tot belangrijke verschillen. Terwijl constitutionele rechtspraak die zich door 
waardenn laat leiden met een legitimiteitsprobleem kampt, doordat de rechter bij 
dezee vorm van rechtspraak een concurrent van de wetgever wordt, is dit bij con-
stitutionelee rechtspraak die zich door deontologische beginselen laat leiden naar 
zijnn mening niet het geval. 

Eenn ander normatief criterium dat Habermas invoert om de taak van de rechter 
vann die van de wetgever af te bakenen, is het onderscheid tussen een funderings- en 
eenn toepassingsdiscours. Het eerste discours wordt door hem beschouwd als een 
rechtsscheppingsprocedure.. In dit discours worden rechtsnormen onpartijdig 
gefundeerd.. Omdat deze gerechtvaardigde rechtsnormen ten aanzien van de con-
cretee toepassingssituatie nog onbepaald zijn, is daarnaast een toepassingsdiscours 
nodig.. In dit discours wordt nagegaan welke reeds geldig bevonden rechtsnorm in 
hethet concrete rechtsgeval 'passend' (angemessen) is. In het toepassingsdiscours 
wordtt dus niet meer de geldigheid van een norm, maar enkel de adequate relatie 
vann een norm tot de concrete situatie vastgesteld. Terwijl de wetgever volgens 
Habermass vanuit het perspectief van de normfundering aan de grondwet gebon-
denn is, is de constitutionele rechter dit vanuit het perspectief van de rechtstoepas-
sing.. Zou de constitutionele rechter zich ook met normfundering bezighouden dan 
betekentt dit dat de rechter op de plaats van de wetgever gaat zitten. 

Hoee ziet het toepassingsdiscours eruit? Habermas sluit zich bij zijn formulering 
vann het toepassingsdiscours nauw aan bij Dworkins omschrijving van het 'recht 

Habermass 1992, p. 309 e.v. 
Habermass 1992, p. 310-312. 
Habermass 1992, p. 314-315. 
Habermass 1992, p.267. 
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alss integriteit'. Net als Dworkin verdedigt ook Habermas een hermeneutische visie 
opp het rechtsvindingsproces. En net als Dworkin is Habermas van mening dat 
rechtsbeslissingenn op basis van een coherent geheel van beginselen moeten wor-
denn genomen. De rechter moet er volgens Habermas in het rechtstoepassingsdis-
courss contrafactisch vanuit gaan dat alle geldige normen uiteindelijk een coherent 
systeemm vormen en dat iedere toepassingssituatie precies één juiste beslissing toe-
laat.. Hoewel het tot stand brengen van een coherent systeem van geldige normen 
feitelijkk niet realiseerbaar is, moet dit contrafactische ideaal volgens Habermas wel 
wordenn nagestreefd. Terwijl de rechter volgens Dworkin bij het nemen van zijn 
beslissingg het element van fit (dimension of fit) en het element van rechtvaar-
digingg (dimension of justification) tegen elkaar moet afwegen, spreekt Habermas 
vann een spanning tussen het rechtszekerheidsbeginsel en de legitimiteitseis. 

Beginselenn kunnen door de rechter niet rigoreus op de bestaande situatie worden 
toegepast,, maar de rechter moet in het rechtsvindingsproces steeds nagaan welk 
beginsell  op de concrete situatie van toepassing is. Om dit te bepalen, moeten alle 
aspectenn van de situatie in kaart worden gebracht. Vervolgens worden alle prima 
faciefacie toepasbare normen op de relevante kenmerken van de beschrijving van de 
feitelijkee situatie betrokken. Dit vindt plaats in een hermeneutisch proces, waarbij 
norminterpretatiee en het bepalen van de relevantie van de feiten nauw met elkaar 
verwevenn zijn. Omdat voor verschillende aspecten van de situatie verschillende 
normenn relevant kunnen zijn, vindt in dit proces een botsing van normen plaats. 
Hett gaat hierbij volgens Habermas om een botsing van reeds gefundeerde nor-
men.. Deze botsingen moeten samen met alle andere prima facie toepasbare regels 
inn een coherente interpretatie in acht worden genomen, en op grond van deze 
gegevenss kan de rechter ten slotte één juiste beslissing nemen. 

77 Conclusi e 

Hett uitgangspunt van de proceduralistische visies op constitutionele rechtspraak 
iss dat de democratische legitimiteit van constitutionele rechtspraak zwakker is dan 
diee van de direct democratisch gelegitimeerde wetgever. Er moeten daarom goede 
redenenn zijn om de beslissingen van de wetgever opzij te zetten. De constitutionele 
rechterr mag slechts in de bestaande politieke procedures ingrijpen voor zover zij 
niett optimaal functioneren. De proceduralistische theorieën beschouwen het als de 
taakk van de constitutionele rechters om deze procedures te perfectioneren. Volgens 
Elyy is sprake van een correct verlopende democratische procedure wanneer in het 
politiekee systeem zoveel mogelijk relevante belangen zijn geïntegreerd en de 
belangenn van minderheden niet worden uitgesloten. Alleen in dat geval zijn 

Habermass 1992, p. 241-242. De in het recht immanente spanning tussen facticiteit en 
geldingg manifesteert zich in het recht als spanning tussen het rechtszekerheidsbeginsel en 
dee eis de juiste beslissing te nemen 
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politiekee beslissingen werkelijk representatief. Volgens Habermas is sprake van 
eenn correct verlopende democratische procedure wanneer er in het discursieve 
menings-- en wilsvormingproces geen storingen optreden. Dat wil zeggen wanneer 
ditt proces niet door sociale ongelijkheid, uitsluiting of manipulatie gekenmerkt 
wordt.. De constitutionele rechter heeft de taak het gehele discursieve menings- en 
wilsvormingsprocess te controleren. 

Terechtt wijzen Ely en Habermas er in hun theorieën op dat de juridische 
gelijkheidd van actoren om aan het politieke proces deel te nemen, niet automatisch 
tott feitelijke gelijkheid leidt. Dit wijten zij aan storingen die in het feitelijke politie-
kee proces kunnen optreden. Hieruit leiden zij een democratieversterkende rol voor 
constitutionelee rechters af. Constitutionele rechters moeten bij de grondwettig-
heidstoetsingg controleren of politieke procedures open en eerlijk zijn verlopen. 
Doorr de taak van constitutionele rechters op deze manier te definiëren zou grond-
wettigheidscontrolee tot een beoordeling van procedurele kwesties kunnen worden 
beperkt,, en zouden inhoudelijke rechtskwesties aan de wetgever kunnen worden 
overgelaten.. De restrictieve taak die Ely en Habermas voor de constitutionele rech-
terr zien weggelegd, staat echter op gespannen voet met hun visie dat de constitutio-
nelee rechter de kloof tussen juridische gelijkheid en feitelijke ongelijkheid moet 
verkleinen.. Wordt het bestrijden van structurele ongelijkheid in de maatschappij 
serieuss genomen dan betekent dit dat de constitutionele rechter regelmatig in het 
wetgevingsprocess zal moeten interveniëren. De constitutionele rechter heeft in dat 
gevall  geen beperkte, maar juist een zeer brede taak. 

Tegenn de scheiding van procedurele en materiële rechtskwesties kunnen boven-
dienn de volgende bezwaren worden ingebracht. Ten eerste omvat de grondwet in 
tegenstellingg tot wat de proceduralistische theorieën beweren niet uitsluitend 
procedurele-- en organisatierechten, maar ook materiële rechten die er op gericht 
zijnn om het handelen van de wetgever in te perken. Dat betekent dat de grondwet 
niett enkel de spelregels van het democratisch proces vastlegt, maar dat de grondwet 
ookk inhoudelijke grenzen aan het wetgevingsproces stelt. De grondwet beschermt 
bovendienn naast politieke keuzevrijheid ook keuzevrijheid op andere terreinen, 
zoalss het economisch, religieus en cultureel vlak. Deze grondrechten worden door 
dee proceduralistische theorieën buiten beschouwing gelaten. De proceduralistische 
theorieënn gaan dus van een te beperkt grondwetsbegrip uit. 

Tenn tweede is het in de praktijk noodzakelijk en gewenst om de procedurele voor-
schriftenn zelf als middel voor het realiseren van materiële doelen te beschouwen. 
Alleenn op die manier kan namelijk de omvang en het gewicht van de procedurele 
voorschriftenn worden bepaald. Zo is het doel van het justitiële recht op verbod op 
willekeurigee arrestatie en gevangenneming bijvoorbeeld om de waardigheid van 
dee aangeklaagde te beschermen. Om te bepalen of een aangeklaagde in een bepaald 
gevall  werkelijk op een waardige manier behandeld is, zullen door de rechter 
inhoudelijkee afwegingen moeten worden gemaakt. Dit geldt ook voor de constitu-

Tribee 1980, p. 1065 e.v., Brugger 1987, p. 375. 
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tionelee controle van rechten die op het politieke proces of op minderhedenbescher-
mingg betrekking hebben. De gedachte dat vragen die op procedurele rechten of op 
hett politieke proces betrekking hebben, minder omstreden zijn dan vragen die bij -
voorbeeldd over de bescherming van de privé-sfeer gaan, is daardoor niet aanneme-
lijk .. Dit betekent echter niet dat Ely en Habermas ongelijk hebben wanneer zij er 
opp wijzen dat constitutionele rechtspraak vooral op de bescherming van politieke 
vrijheidsrechtenn moet zijn gericht. De mogelijkheid om het politieke proces op een 
democratischee manier te wijzigen, wordt bij stelselmatige inperking van politieke 
vrijheidsrechtenn namelijk ernstig beknot. Bovendien is, zoals Habermas' terecht 
aangeeft,, politieke deliberatie onontbeerlijk voor de democratie. Om de legitimiteit 
enn rationaliteit van politieke besluitvorming te garanderen, zijn politieke commu-
nicatierechtenn daarom van essentieel belang. Vanwege de centrale betekenis van 
politiekee vrijheidsrechten voor de democratie moeten zij als preferred freedoms 
wordenn beschouwd.270 De visie dat wetten die het politieke proces inperken aan een 
stricteree juridische controle moeten worden onderworpen dan andere wetten is 
daaromm overtuigend. Niet overtuigend is echter de gedachte dat de constitutionele 
rechterr zich bij deze controle tot procedurele rechtskwesties zou kunnen beperken. 

Datt de bevoegdheid van de constitutionele rechter niet door middel van een 
scheidingg tussen procedurele en materiële rechtskwesties kan worden ingeperkt, 
betekentt niet dat de bevoegdheid van de constitutionele rechter helemaal niet kan 
wordenn ingeperkt. Om rechtswillekeur en juridisch activisme door de constitutio-
nelee rechter tegen te gaan, kunnen verschillende institutionele regelingen worden 
ontwikkeld.. Een aantal van deze institutionele regelingen worden in hoofdstuk 
zevenn besproken. 

Dee preferred freedom doctrine is voor het eerst door Justice Oliver Wendell Holmes ge-
formuleerd.. Volgens deze doctrine zijn de constitutionele vrijheden die door het Eerste 
Amendementt worden gegarandeerd van fundamenteel belang voor een vrije en open 
samenleving.. Politieke vrijheidsrechten moeten daarom strikter worden beschermd dan 
anderee rechten. Zij mogen daarom niet zonder meer tegen andere belangen worden 
afgewogen.. Zie daarover Peters (1981). 
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